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L a k i

N:o 305

valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 1 §:n

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 970/2007, seuraavasti:

1 §

Valtioneuvoston organisaatio

Valtioneuvostossa on seuraavat ministe-
riöt:

1) valtioneuvoston kanslia;
2) ulkoasiainministeriö;
3) oikeusministeriö;
4) sisäasiainministeriö;
5) puolustusministeriö;
6) valtiovarainministeriö;
7) opetus- ja kulttuuriministeriö;
8) maa- ja metsätalousministeriö;
9) liikenne- ja viestintäministeriö;

10) työ- ja elinkeinoministeriö;
11) sosiaali- ja terveysministeriö;
12) ympäristöministeriö.

— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Mitä muualla on säädetty opetusministeri-
östä, koskee tämän lain tultua voimaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriötä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
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L a k i

N:o 306

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998)

1 §,
muutetaan 2—6, 13, 16 ja 19 §, 4 luku sekä 35 ja 38 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi

laeissa 394/2003 ja 1068/2007, 4 § mainitussa laissa 394/2003 ja laissa 1251/2006, 6 §
mainitussa laissa 394/2003, 13 § laissa 1190/2005, 16 § osaksi mainitussa laissa 394/2003,
19 § osaksi laissa 778/2000 ja 35 § laissa 1539/2001, ja

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 12 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yleisöllä katselijoita tai kuuntelijoita,

jotka ovat vapaasti valikoituneet tai joiden
lukumäärä on huomattava;

2) audiovisuaalisella ohjelmalla elokuvaa,
televisio-ohjelmaa, tapahtuman välittämistä
yleisölle tai muuta vastaavaa pääasiassa liik-
kuvista kuvista ja äänestä muodostuvaa ko-
konaisuutta;

3) televisiotoiminnalla audiovisuaalisista
ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkupe-
räistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle
tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;

4) tilausohjelmapalvelulla palvelua, jossa
audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien
saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon
pohjalta;

5) audiovisuaalisilla sisältöpalveluilla te-
levisiotoimintaa tai tilausohjelmapalveluja,
joita tarjotaan yleisölle taloudellisessa tarkoi-
tuksessa;

6) audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoa-
jalla sitä, joka valitsee ja järjestää audiovisu-
aalisen sisältöpalvelun sisällön;

7) radio-ohjelmalla radiossa lähetettävää
uutislähetystä, keskusteluohjelmaa, musiik-
kiohjelmaa tai muuta yksinomaan äänestä
muodostuvaa esitystä;

8) ohjelmistolla audiovisuaalisten ohjel-
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mien tai radio-ohjelmien muodostamaa en-
nalta valikoitua kokonaisuutta;

9) televisiotoiminnan harjoittajalla audio-
visuaalisen sisältöpalvelun tarjoajaa, joka
harjoittaa televisiotoimintaa itse tai kolman-
sien osapuolten välityksellä;

10) radiotoiminnalla radio-ohjelmista
koostuvien ohjelmistojen samanaikaista lä-
hettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun
mukaisesti;

11) radiotoiminnan harjoittajalla sitä, jolla
on vastuu 7 kohdassa tarkoitettujen radio-
ohjelmista koostuvien ohjelmistojen suunnit-
telusta ja joka lähettää radio-ohjelmistoja tai
lähetyttää niitä kolmansien osapuolten väli-
tyksellä;

12) riippumattomalla ohjelmatuottajalla
audiovisuaalisten ohjelmien tuottajaa, jonka
osakepääomasta yksittäinen audiovisuaalisen
sisältöpalvelun tarjoaja hallitsee enintään 25
prosenttia tai useampi enintään 50 prosenttia
ja joka viimeisen kolmen vuoden aikana on
tuottanut enintään 90 prosenttia ohjelmistaan
samalle audiovisuaalisen sisältöpalvelun tar-
joajalle;

13) sponsoroinnilla audiovisuaalisten si-
sältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien
taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan ra-
hoitusta tai muuta taloudellista tukemista,
jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödyk-
keiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden
edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjel-
mien tai radio-ohjelmien tuotantoa taikka
taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoi-
mintaa;

14) mainonnalla tavallisesti maksua tai
muuta vastiketta vastaan televisio- ja radio-
toiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta
tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia
eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on
edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä
taikka taloudellista toimintaa harjoittavan
mainostajan tunnettuutta;

15) teleostoslähetyksellä osto- tai myynti-
tarjouksia sisältävää televisiolähetystä;

16) kaupallisella viestinnällä mainontaa,
teleostoslähetyksiä, sponsorointia, tuotesijoit-
telua tai muuta tavaroiden tai palvelujen
myynnin taikka taloudellista toimintaa har-
joittavan luonnollisen tai oikeudellisen henki-
lön julkisen kuvan edistämistä.

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomeen sijoittautu-
neen luonnollisen henkilön taikka yhteisön
tai säätiön tarjoamaan audiovisuaaliseen si-
sältöpalveluun, jota voidaan ottaa vastaan yh-
dessä tai useammassa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa tai rajat ylittäviä televisiolä-
hetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopi-
muksen (SopS 87/1994), jäljempänä Euroo-
pan neuvoston televisioyleissopimus, sopi-
muspuolena olevassa valtiossa, sekä 38 §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa televisio- ja radio-
ohjelmien edelleen lähettämiseen.

Tätä lakia sovelletaan radiotoimintaan, jos
toiminnassa käytetään Suomen myöntämää
radiotaajuutta tai Suomessa sijaitsevaa jake-
luverkkoa.

4 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta 19 ja 38 §:ää lukuun
ottamatta:

1) toimintaan, jossa audiovisuaaliset sisäl-
töpalvelut tai radiolähetykset on mahdollista
vastaanottaa vain oppilaitoksessa, sairaalassa,
hotellissa tai muussa vastaavassa laitoksessa;
tai

2) vapaasti etenevien radioaaltojen välityk-
sellä tapahtuvaan tilapäiseen, enintään kolme
kuukautta kestävään radiotoimintaan, jos toi-
minnassa käytettävän radiolähettimen säteily-
teho on enintään 50 wattia.

Tätä lakia ei sovelleta palveluihin, joissa
audiovisuaalisen sisällön tarjoaminen ei ole
ohjelmien määrä tai lähetysten toistuvuus
huomioon ottaen säännöllistä eikä palvelun
päätarkoitus, eikä myöskään sanoma- tai ai-
kakauslehtien sähköisiin versioihin.

Tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 3 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan
harjoittamiseen ei sovelleta 10 ja 11 §:ää,
13 §:n 1—6 momenttia eikä 14, 16 ja
17 §:ää.

Tämän lain 7 §:n 3 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen ei so-
velleta 10, 11, 13 eikä 14 §:ää.
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5 §

Sijoittautuminen

Audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja
on sijoittautunut Suomeen, jos toiminnan har-
joittajan päätoimipaikka on Suomessa ja oh-
jelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koske-
vat päätökset tehdään Suomessa.

Audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja
on sijoittautunut Suomeen myös seuraavissa
tapauksissa:

1) sillä on päätoimipaikka tai sen ohjelma-
aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat pää-
tökset tehdään Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa tai Euroopan neuvoston televisio-
yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa
valtiossa, ja merkittävä osa työntekijöistä on
Suomessa;

2) merkittävä osa sen työntekijöistä työs-
kentelee useammassa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa tai Euroopan neuvoston tele-
visioyleissopimuksen sopimuspuolena ole-
vassa valtiossa, ja sen päätoimipaikka on
Suomessa;

3) jos yhdessäkään Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa tai Euroopan neuvoston tele-
visioyleissopimuksen sopimuspuolena ole-
vassa valtiossa ei työskentele merkittävää
osaa työntekijöistä, mutta se on aloittanut
toimintansa Suomen lainsäädännön mukai-
sesti ja toiminnan harjoittajalla on taloudelli-
sesti merkittävää toimintaa Suomessa; tai

4) jos sillä on päätoimipaikka jossain Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa tai Euroo-
pan neuvoston televisioyleissopimuksen so-
pimuspuolena olevassa valtiossa, mutta oh-
jelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koske-
vat päätökset tehdään jossakin muussa val-
tiossa, tai jos tilanne on päinvastainen, mil-
loin merkittävä osa työntekijöistä
työskentelee Suomessa.

6 §

Sijoittautuminen eräissä poikkeustapauksissa

Televisiotoiminnan harjoittaja, joka ei ole
sijoittautunut Euroopan talousalueeseen kuu-
luvaan tai Euroopan neuvoston televisioyleis-
sopimuksen sopimuspuolena olevaan val-
tioon, katsotaan sijoittautuneeksi Suomeen,
jos se käyttää:

1) Suomessa sijaitsevaa satelliittisignaalin
lähetysasemaa; tai

2) suomalaiselle yritykselle kuuluvaa satel-
liittikapasiteettia.

12 a §

Ohjelmistoluvan jatkaminen

Toimilupaviranomainen voi lähetysteknii-
kan kehitykseen tai taajuuksien tarkoituksen-
mukaiseen käyttöön liittyvästä painavasta
syystä jatkaa enintään vuoden 2016 loppuun
sellaisten ohjelmistolupien voimassaoloa,
jotka antavat oikeuden lähettää televisio-oh-
jelmistoja televisio- ja radiotoimintaan sekä
toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrätty-
jen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (680/2007)
liitteen 1 kohdassa tarkoitetussa kanavani-
pussa B tai C.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun jatkolu-
van myöntämisen tulee perustua toimiluvan
haltijoiden osalta yhtenäisiin perusteisiin.

13 §

Toimiluvan siirtäminen toiselle ja tosiasialli-
sen määräysvallan muutos

Televisio- tai radiotoimintaa varten myön-
nettyä toimilupaa ei saa siirtää toiselle. Toi-
milupa raukeaa, jos toimiluvan haltija siirtää
sen toiselle. Toimilupaviranomaisen on pää-
töksellään vahvistettava raukeaminen.

Jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan
haltijaan nähden muuttuu, toimilupaviran-
omainen voi hyväksyä muutoksen siten kuin
4 momentissa säädetään tai peruuttaa toimilu-
van siten kuin 5 momentissa säädetään. Mitä
edellä säädetään, sovelletaan myös, jos toimi-
luvan haltijan tosiasiallinen määräysvalta toi-
miluvan mukaiseen toimintaan nähden muut-
tuu siten, että toimiluvan haltijaa ei voida
enää pitää 2 §:ssä tarkoitettuna televisio- tai
radiotoiminnan harjoittajana toimiluvan mu-
kaisen toiminnan osalta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta siir-
rosta tai muutoksesta on välittömästi ilmoitet-
tava toimilupaviranomaiselle. Toimiluvan
haltija voi pyytää asiasta ennakkopäätöksen.
Toimilupaviranomaisen tulee antaa päätös
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viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun ilmoitus tai hakemus on saapunut viran-
omaiselle. Jos määräysvallan muutos on yri-
tyskauppa, joka on ilmoitettava kilpailunra-
joituksista annetun lain (480/1992) mukaan
kilpailuvirastolle tai yrityskeskittymien val-
vonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY:n
sulautuma-asetus) (EY) N:o 139/2004 mu-
kaan komissiolle, toimilupaviranomaisen
päätös on annettava viimeistään kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun yrityskauppa-asia
on lainvoimaisesti ratkaistu.

Toimilupaviranomainen voi hyväksyä tosi-
asiallisen määräysvallan muutoksen, jos on
ilmeistä, että:

1) 10 §:n mukaiset toimiluvan myöntämi-
sedellytykset täyttyvät; ja

2) toiminta jatkuu toimiluvan ehtojen mu-
kaisena.

Toimilupaviranomaisen on muussa kuin 4
momentissa tarkoitetussa tapauksessa peruu-
tettava toimilupa, jos tosiasiallisen määräys-
vallan todetaan muuttuneen.

Raukeamisen edellytyksenä olevana toimi-
luvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä
konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin
omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta
siirrosta on ilmoitettava välittömästi toimilu-
paviranomaiselle. Jos toimiluvan haltija ase-
tetaan konkurssiin, toimilupa lakkaa olemasta
voimassa välittömästi.

16 §

Ohjelmiston eurooppalaisuus

Televisiotoiminnan harjoittajan on varat-
tava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa
vuosittaisesta lähetysajastaan, johon ei lueta
uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomai-
sille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitele-
visiolähetyksille tai teleostoslähetyksille va-
rattua aikaa.

Tarkemmat audiovisuaalisten mediapalve-
lujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden
tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
89/522/ETY (audiovisuaalisia mediapalve-
luja koskeva direktiivi) 1 artiklan mukaiset
säännökset siitä, millaisia ohjelmia pidetään
1 momentissa tarkoitettuina eurooppalaisina

ohjelmina, annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

Tilausohjelmapalvelun tarjoajien on edis-
tettävä eurooppalaisten teosten saatavuutta
palveluissaan.

19 §

Alaikäisten kehitykselle haitalliset ohjelmat

Televisiotoiminnan harjoittajan on huoleh-
dittava siitä, että audiovisuaaliset ohjelmat,
jotka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen si-
sältönsä vuoksi tai kauhua herättämällä
taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla
ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten
kehitykseen, lähetetään sellaiseen aikaan, jol-
loin lapset eivät tavallisesti katso ohjelmia.

Jos televisiotoiminnan harjoittaja lähettää
1 momentissa tarkoitetun ohjelman, sen hai-
tallisuudesta lasten kehitykselle on ilmoitet-
tava ennen ohjelman lähettämistä. Ilmoitusta
ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos lähetyksessä
on koko ohjelman lähetysajan näkyvissä tun-
nus, josta ilmenee ohjelman haitallisuus las-
ten kehitykselle.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske
ohjelmia, joiden vastaanottamiseen tarvitaan
suojauksen purkulaite.

Tilausohjelmapalveluja koskevista toimen-
piteistä alaikäisten suojelemiseksi säädetään
kuvaohjelmien tarkastamisesta annetussa
laissa (775/2000).

4 luku

Kaupallinen viestintä

21 §

Yleiset periaatteet

Kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi
tunnistettavissa.

Kaupallisessa viestinnässä ei saa käyttää
uutis- ja ajankohtaisohjelmissa säännöllisesti
esiintyvien henkilöiden kuvaa tai ääntä.

Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta
säädetään kuluttajansuojalain (38/1978) 2 lu-
vun 2 §:ssä.
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22 §

Televisiomainosten ja teleostoslähetysten
sijoittelu

Televisiomainokset ja teleostoslähetykset
on erotettava audiovisuaalisista ohjelmista
ääni- tai kuvatunnuksella taikka kuvatilan ja-
kamisella.

Mainokset ja teleostoslähetykset on sijoi-
tettava audiovisuaalisten ohjelmien väliin.
Niitä voidaan sijoittaa myös audiovisuaalis-
ten ohjelmien keskelle, jos se on mahdollista
loukkaamatta audiovisuaalisen ohjelman ehe-
yttä ja arvoa ja tekijänoikeuksien haltijoiden
oikeuksia.

Itsenäisistä osista rakentuvissa, urheilu- tai
muissa audiovisuaalisissa ohjelmissa, joissa
on väliaikoja, mainoksia ja teleostoslähetyk-
siä saa sijoittaa ainoastaan osien väleihin tai
väliajoille.

Yksittäiset mainokset ja teleostoslähetyk-
set muissa kuin urheilulähetyksissä on kiel-
letty.

23 §

Eräiden audiovisuaalisten ohjelmien keskeyt-
täminen mainoksilla

Televisiotoiminnassa lähetettävän eloku-
van, televisiota varten tehdyn elokuvan, uuti-
sohjelman ja lastenohjelman saa keskeyttää
mainoksilla tai teleostoslähetyksillä kerran
kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jak-
soa kohti.

Lastenohjelman saa keskeyttää mainoksilla
tai teleostoslähetyksillä kuitenkin vain, jos
ohjelman aikataulun mukainen kesto on
enemmän kuin 30 minuuttia.

Uskonnollisten tilaisuuksien televisiolähe-
tyksiä ei saa katkaista mainoksilla eikä tele-
ostoslähetyksillä.

24 §

Eräiden tuotteiden markkinointi

Tupakkatuotteiden mainonnasta säädetään
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
annetussa laissa (693/1976). Alkoholijuo-
mien mainonnasta ja myynninedistämisestä

säädetään alkoholilaissa (1143/1994). Lääk-
keiden markkinoinnista säädetään lääkelaissa
(395/1987).

25 §

Alaikäisten suojelu

Teleostoslähetyksissä ei saa kehottaa lap-
sia tekemään tavaroiden tai palvelujen osto-
tai vuokrasitoumuksia.

Alaikäisille suunnatun tai alaikäiset ylei-
sesti tavoittavan markkinoinnin hyvän tavan
vastaisuudesta säädetään kuluttajansuojalain
2 luvun 2 §:ssä.

26 §

Ohjelmien ja palveluiden sponsorointi

Sponsori ei saa vaikuttaa sponsoroidun au-
diovisuaalisen ohjelman tai radio-ohjelman
taikka audiovisuaalisen sisältöpalvelun sisäl-
töön eikä ohjelmien sijoitteluun ohjelmis-
tossa siten, että se vaikuttaa audiovisuaalisen
sisältöpalvelun tarjoajan tai radiotoiminnan
harjoittajan vastuuseen tai toimitukselliseen
riippumattomuuteen ohjelmien suhteen.

Sponsoroitujen audiovisuaalisten ohjel-
mien ja radio-ohjelmien alussa tai lopussa on
esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus.

Sponsoroiduissa audiovisuaalisissa ohjel-
missa tai radio-ohjelmissa ei saa rohkaista
ostamaan tai vuokraamaan sponsorin tai kol-
mannen osapuolen tuotteita tai palveluja viit-
taamalla erityisesti ja mainosluonteisesti ky-
seisiin tuotteisiin tai palveluihin taikka
muulla tavalla.

27 §

Kielletty sponsorointi

Pääasiassa tupakkatuotteita valmistava tai
markkinoiva yritys ei saa sponsoroida ohjel-
mia, audiovisuaalisia sisältöpalveluja eikä ra-
diotoimintaa.

Jos ohjelman sponsorina on yritys, jonka
toimintaan kuuluu lääketuotteiden tai lääke-
hoitojen valmistaminen tai myynti, ohjelman
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yhteydessä voidaan esittää yrityksen nimi tai
tunnus ottaen huomioon, mitä 26 §:ssä sääde-
tään. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan saa
tuoda esille sellaista lääketuotetta tai hoito-
muotoa, joka on Suomessa saatavissa ainoas-
taan lääkärin määräyksestä.

Uutis- tai ajankohtaisohjelmat eivät saa
olla sponsoroituja.

28 §

Tuotesijoittelu

Tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoit-
taminen audiovisuaaliseen ohjelmaan vasti-
ketta vastaan (tuotesijoittelu) on kielletty.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
tuotesijoittelu on sallittu:

1) elokuvateoksissa;
2) audiovisuaalista sisältöpalvelua varten

tehdyissä elokuvissa tai sarjoissa;
3) urheiluohjelmissa;
4) kevyissä viihdeohjelmissa.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske

tuotesijoittelua lastenohjelmissa eikä tupak-
katuotteiden tai pääasiassa tupakkatuotteita
valmistavien tai markkinoivien yritysten tuot-
teiden taikka Suomessa ainoastaan lääkärin
määräyksestä saatavilla olevien hoitomuoto-
jen tuotesijoittelua.

28 a §

Tuotantotarpeisto ja tuotepalkinnot

Tuotesijoitteluna pidetään myös vastikkee-
tonta tarpeiston tai tuotepalkintojen antamista
käytettäviksi audiovisuaalisessa ohjelmassa,
jos ne ovat merkittävän arvokkaita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tuotesijoit-
telu on sallittu muissa kuin lastenohjelmissa.

28 b §

Tuotesijoittelun toteuttaminen

Tuotesijoittelussa ei saa:
a) vaikuttaa tuotesijoittelulla ohjelmien si-

sältöön tai niiden sijoitteluun ohjelmistossa;

b) rohkaista hankkimaan tuotteita tai pal-
veluja;

c) mainosluonteisesti tai muuten erityisesti
viitata tuotteisiin;

d) aiheettomasti korostaa tuotteita.
Yleisölle on joko tekstillä tai sisältöpalve-

lujen tarjoajien yhtenäisesti käyttämällä tun-
nuksella selkeästi ilmoitettava siitä, että au-
diovisuaalisessa ohjelmassa on tuotesijoitte-
lua. Ilmoitus pitää sijoittaa audiovisuaalisen
ohjelman alkuun, loppuun ja jokaisen mai-
noskatkon jälkeen. Ilmoitus ei saa olla mai-
nosluonteinen.

Tuotesijoittelusta ei kuitenkaan tarvitse il-
moittaa, jos sisältöpalvelujen tarjoaja tai sen
sidosyritys ei itse ole tuottanut tai tilannut
kyseistä audiovisuaalista ohjelmaa eikä tietoa
siihen sisältyvästä tuotesijoittelusta ole saata-
vissa ilman kohtuutonta vaivaa.

29 §

Teleostoslähetysten ja televisiomainosten
aikarajoitukset

Mainosten ja teleostoslähetysten osuus
yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla
yli 12 minuuttia, lukuun ottamatta kanavia,
joilla lähetetään pelkästään teleostoslähetyk-
siä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
televisiotoiminnan harjoittajan ilmoituksiin
sen omista audiovisuaalisista ohjelmista ja
ohjelmiin suoraan liittyviin oheistuotteisiin,
sponsorointia koskeviin ilmoituksiin, tuotesi-
joitteluun eikä 32 §:ssä tarkoitettuihin teleos-
toslähetyksille varattuihin ohjelmapaikkoihin.

30 §

Radiomainonnan erottaminen ja aikarajoi-
tukset

Radiomainokset on erotettava radio-ohjel-
mista äänitunnuksella tai muulla selkeällä ta-
valla.

Radiomainosten lähetysaika ei saa olla yli
kymmentä prosenttia päivittäisestä lähetys-
ajasta. Mainoksia saa radiolähetyksissä kui-
tenkin kunakin kahtena peräkkäisenä täytenä
tuntina olla enintään yhteensä 24 minuuttia.
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31 §

Aatteellinen ja yhteiskunnallinen mainonta

Mainonta, jonka tarkoituksena on edistää
asian tai aatteen tunnettuutta tai niihin liittyen
mainostajan tunnettuutta taikka henkilön jul-
kista kuvaa (aatteellinen ja yhteiskunnallinen
mainonta), on erotettava audiovisuaalisista
ohjelmista ääni- tai kuvatunnuksella taikka
kuvatilan jakamisella. Aatteelliset ja yhteis-
kunnalliset mainokset on sijoitettava audiovi-
suaalisten ohjelmien tai ohjelman itsenäisten
osien väliin. Niitä voidaan sijoittaa myös au-
diovisuaalisten ohjelmien keskelle, jos se on
mahdollista loukkaamatta audiovisuaalisen
ohjelman eheyttä ja arvoa ja tekijänoikeuk-
sien haltijoiden oikeuksia. Aatteellisella tai
yhteiskunnallisella mainonnalla ei saa kes-
keyttää uskonnollisten tilaisuuksien televisio-
lähetyksiä. Mitä 19 §:n 1 momentissa sääde-
tään, sovelletaan soveltuvin osin aatteelliseen

ja yhteiskunnalliseen mainontaan.

32 §

Teleostoslähetyksille varatut ohjelmapaikat

Teleostoslähetyksille varatun ohjelmapai-
kan yhtäjaksoisen keston on oltava vähintään
15 minuuttia kanavalla, jota ei ole varattu
pelkästään teleostoslähetyksille.

Teleostoslähetyksille varatut ohjelmapai-
kat on yksilöitävä selkeästi kuva- ja äänitun-
nuksella.

33 §

Teleostoslähetyksille ja myynninedistämiseen
varatut kanavat

Mitä 19 §:n 1 momentissa säädetään, so-
velletaan soveltuvin osin televisiokanaviin,
joilla lähetetään yksinomaan mainontaa, tele-
ostoslähetyksiä tai televisiotoiminnan harjoit-
tajan omaan myynninedistämistoimintaan
liittyviä audiovisuaalisia ohjelmia.

Edellä olevaa 16, 17 ja 22 §:ää sekä 29 §:n
1 momenttia ei sovelleta sellaisiin televisio-
kanaviin, joilla lähetetään yksinomaan mai-
nontaa, teleostoslähetyksiä tai televisiotoi-

minnan harjoittajan omaan myynninedistä-
mistoimintaan liittyviä audiovisuaalisia ohjel-
mia.

35 §

Valvontaviranomaiset

Viestintävirasto valvoo tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamista lukuun ottamatta 25 §:ää.

Kuluttaja-asiamies valvoo 25 §:n noudatta-
mista. Kuluttaja-asiamies voi puuttua kulutta-
jansuojalain nojalla tässä laissa tarkoitettuun
kaupalliseen viestintään, jos se on kuluttajien
kannalta sopimatonta markkinointia. Kulut-
taja-asiamies ei voi puuttua 31 §:ssä tarkoi-
tettuun mainontaan.

Viestintäviraston on tarvittaessa toimittava
yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion tai Euroopan neuvoston televi-
sioyleissopimuksen sopimusosapuolena ole-
van valtion Viestintävirastoa vastaavan val-
vontaviranomaisen kanssa. Yhteistyöhön voi
kuulua tämän lain nojalla saatujen tietojen
vaihtaminen toisen valtion valvontaviran-
omaisen kanssa.

38 §

Edelleen lähettämisen keskeyttäminen

Valtioneuvosto voi määrätä keskeytettä-
väksi Suomen ulkopuolelta tulevan televisio-
ohjelmiston edelleen lähettämisen, jos kysei-
sessä ohjelmistossa on toistuvasti, ilmisel-
västi, törkeästi ja vakavasti tehty rikoslain
(39/1889) 11 luvun 10 §:ssä rangaistavaksi
säädetty teko tai rikottu tämän lain 19 §:n 1 ja
2 momentin säännöksiä. Ohjelmiston edel-
leen lähettäminen voidaan määrätä keskeytet-
täväksi enintään kuukauden ajaksi.

Jos 1 momentissa tarkoitetusta televisio-
ohjelmistosta vastuussa oleva televisiotoi-
minnan harjoittaja on sijoittautunut johonkin
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan val-
tioon, televisio-ohjelmiston edelleen lähettä-
misen keskeytyksen määräämisessä on nou-
datettava audiovisuaalisia mediapalveluja
koskevan direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä. Jos televisiotoiminnan
harjoittaja on sijoittautunut johonkin Euroo-
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pan talousalueeseen kuulumattomaan, mutta
Euroopan neuvoston televisioyleissopimuk-
sen sopimusosapuolena olevaan valtioon, te-
levisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen
keskeyttämisen määräämisessä on noudatet-
tava kyseisen sopimuksen 24 artiklan 1 ja 2
kohdassa säädettyä menettelyä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010. Sen 12 a § on voimassa 31
päivään joulukuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Henna Virkkunen
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L a k i

N:o 307

tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 24 b §:ään,

sellaisena kuin se on laissa 446/1995, uusi momentti ja 48 §:ään, sellaisena kuin se on laissa
821/2005, uusi 5 momentti seuraavasti:

25 b §
— — — — — — — — — — — — —

Käytettäessä lyhyitä otteita televisiolähe-
tyksestä 48 §:n 5 momentin mukaisesti ylei-
söä suuresti kiinnostavasta tapahtumasta teh-
täviä uutisraportteja varten saadaan lähetyk-
seen sisältyvä teos sisällyttää uutisraporttiin.

48 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1–4 momentissa sää-
detään, Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon sijoittautunut lähettäjäyritys saa ylei-
söä suuresti kiinnostavasta tapahtumasta teh-

täviä uutisraportteja varten käyttää tapahtu-
man päätyttyä yleisissä uutislähetyksissään
lyhyitä otteita televisiolähetyksestä, jonka
toinen lähettäjäyritys lähettää yksinoikeu-
della. Otetta saa käyttää myös uutislähetyk-
sen jälkeen tilauspohjaisessa yleisölle välittä-
misessä. Käytetty ohjelmalähde on mainit-
tava, jollei se käytännön syistä ole mahdo-
tonta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Henna Virkkunen

HE 87/2009
LiVM 2/2010
EV 30/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY; EYVL N:o 332/2007, 18.12.2007, s. 27
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L a k i

N:o 308

urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 24 päivänä huhtikuuta 2009 annetun lain

(276/2009) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §

Haittaraha, haitta- ja vaatelisä, kodinhoito-
kustannusten korvaus ja korvaus opaskoiran

ylläpidosta

Haittarahaa maksetaan tapaturmavakuutus-
lain 16 §:n 2 momentin, 18 a—18 d §:n ja
18 e §:n 1 ja 3—5 momentin mukaisesti ur-
heilijalle, jolle aiheutuu tapaturmasta johtu-
vasta vammasta tai sairaudesta pysyvää
yleistä haittaa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneella
peli- tai kilpailukaudella sattuneisiin tapatur-
miin sovelletaan tapaturmavakuutuslain
muuttamisesta annetun lain (1639/2009) voi-
maan tullessa voimassa olleita tapaturmava-
kuutuslain 16 §:n 2 momenttia, 18 a §:ää ja
18 b §:n 1 ja 3—5 momenttia.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

HE 14/2010
StVM 5/2010
EV 35/2010

1199

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100014


Valtioneuvoston asetus

N:o 309

valtioneuvoston ohjesäännön 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 18 §

seuraavasti:

18 §

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan
kuuluvat:

1) koulutus ja tiede;
2) taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö;
3) arkisto-, museo- ja yleinen kirjasto-

toimi;

4) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksi-
nen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yh-
dyskunnat;

5) opintotuki;
6) tekijänoikeus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Pääministeri Matti Vanhanen

Hallitussihteeri Marika Paavilainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 310

opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §

Tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä
ovat:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus
sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;
3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;
4) yliopisto-opetus;
5) ammattikorkeakouluopetus;
6) tieteellinen tutkimus;
7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä kos-

kevat asiat;
8) taide sekä taidenäyttelyiden valtionta-

kuu;
9) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä

muu kulttuuritoimi;
10) liikunta;
11) nuorisotyö;
12) arkistotoimi;
13) museotoimi;
14) yleinen kirjastotoimi;
15) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten

suhteiden edistäminen kansalaistoiminnassa
ja kouluyhteisön piirissä;

16) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodok-
sista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdys-
kuntia koskevat asiat samoin kuin muut us-
konnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaus-
toimen yleinen järjestäminen;

17) opintotuki;
18) tekijänoikeus;
19) opetus- ja kulttuuritoimen valtion-

osuus- ja avustusasiat.

2 §

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan
virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan
kuuluvat:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut
ammattikorkeakoulut
Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat

valtion oppilaitokset
ylioppilastutkintolautakunta
opintotuen muutoksenhakulautakunta
Suomen Akatemia
kotimaisten kielten tutkimuskeskus
arkistolaitos
Varastokirjasto
taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoi-

mikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat
näkövammaisten kirjasto
Museovirasto
Valtion taidemuseo
Suomenlinnan hoitokunta
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
Valtion elokuvatarkastamo
valtion elokuvalautakunta
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
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Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskus CIMO

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Veikkaus Oy
Certia Oy
Helsinki Business and Science Park Oy

Ltd
Hevosopisto Oy
Suomen Ilmailuopisto Oy
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs

Trafik A.B.

3 §

Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitii-
kan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopo-
litiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastossa
voi olla yksiköitä ja tulosalueita.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulko-
puolisina toimintayksikköinä kansainvälisten
asiain sihteeristö, viestintäyksikkö ja sisäisen
tarkastuksen yksikkö.

4 §

Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön
hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johta-
misesta ja johtoryhmistä, osastojen ja muiden
toimintayksiköiden toimialasta, johtavien vir-
kamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden
valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen
ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja muun toimintayksikön sisäi-
sestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään
tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään
tarvittaessa osaston tai muun toimintayksikön
päällikön antamassa ministeriön sisäisessä
määräyksessä.

5 §

Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston
päällikkönä on ylijohtaja. Osastojen ulkopuo-
lisen toimintayksikön päälliköstä säädetään
työjärjestyksessä.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä
ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuh-
teisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin
ja muihin toimintayksikköihin päättää minis-
teri. Ministeriössä voi olla osastoihin ja mui-
hin toimintayksikköihin sijoittamattomia vir-
koja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista hen-
kilöstöä.

6 §

Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesään-
nön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuk-
sena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toi-
mintaan sekä hallintoon, käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla ja virka-asemaltaan vastaa-
valla virkamiehellä ylempi korkeakoulutut-
kinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimin-
taan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito
ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, yksikön ja tulosalueen päälli-
köllä sekä virka-asemaltaan vastaavalla vir-
kamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä
perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytän-
nössä osoitettu johtamistaito jollei häneen ole
tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellet-
tava 2 kohdan säännöksiä;

4) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasi-
ainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella,
opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tar-
kastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä
neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkea-
koulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai ase-
mansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan
säännöksiä;

5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneu-
voksella, tekijänoikeusneuvoksella, hallitus-
sihteerillä ja lakimiehellä oikeustieteen
ylempi korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole teh-
tävänsä tai asemansa perusteella sovellettava
lisäksi 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

6) muulla virkamiehellä, joka toimii valtio-
neuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai
jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaa-
via, korkeakoulututkinto.

1202 N:o 310



7 §

Henkilöstön nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään
perustuslaissa. Virkamiehistä, jotka nimittää
valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston
ohjesäännössä. Suunnittelupäällikön nimittää
valtioneuvosto.

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen
henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §

Päätösvallan pidätysoikeus

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesään-
nön 37 §:ssä säädetään, toimintayksikön
päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää

päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa
muutoin saisi ratkaista.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministe-
riöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annettu
asetus (379/2003) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille
pannussa nimitysasiassa sovelletaan kumotun
asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Opetusministeri Henna Virkkunen

Kansliapäällikkö Harri Skog
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